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Over dit project
Inleiding
Werken aan een project doe je vaak met verschillende mensen gedurende een langere
periode. Dit omdat het vaak niet haalbaar is om alles alleen te doen. Aan dit project werk
je in een projectgroep. De projectgroep bestaat uit vier tot vijf personen.

Opkomen voor de belangen van je cliënt.

Leerdoelen
• Je kunt de regels van het immigratiebeleid benoemen en ze toepassen in de praktijk.
• Je kunt de problemen in de begeleiding van asielzoekers uitleggen.
• Je kunt wensen en behoeften van asielzoekers en asielzoekerscentra in kaart brengen.
• Je kunt problemen van asielzoekers omschrijven.
• Je kunt het probleem verdelen in een hoofd- en subprobleem.
• Je kunt beschrijven welke problemen op korte termijn moeten worden aangepakt.
• Je kunt beschrijven welke problemen op lange termijn worden behandeld.
• Je kunt de situatie analyseren.
• Je kunt de cliënt adviseren over wetten, regels en procedures waarop hij een beroep

kan doen.
• Je kunt de cliënt adviseren over de instellingen waarbij hij terecht kan.
• Je kunt beschrijven wat deze instellingen kunnen doen voor de cliënt.
• Je kunt de belangen van de cliënt behartigen.
• Je kunt de cliënt helpen om de eigen kracht en eigen regie te vergroten.
• Je kunt een projectplan schrijven.
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